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િરરિત્ર-૨૬૨૦ 

વિષય : ફાઈનલ ડીગ્રી સર્ટીફીકેર્ટ રૂબરૂ આપિા બાબત. 
સદંર્ભ : ઉપસચિિશ્રી, વિક્ષણ વિર્ાગ, ગજુરાત સરકાર, ગાધંીનગરનો તા.૦૨/૦૨/૨૦૨૨ નો પત્ર 

 

શ્રી ગોવિિંદ ગરુૂ યવુનિવસિર્ટી ખાતે વિવિધ અભ્યાસક્રમોમા ંસફળતાપિૂભક અભ્યાસ પણૂભ કરેલ વિદ્યાર્થીઓ કે જેઓએ 
ફાઈનલ ડીગ્રી સર્ટીફીકેર્ટ મળેિિા મારે્ટ ઓનલાઈન અરજી કરેલ છે તેઓને ઉપરોક્ત સદંર્ભ અન્િયે જણાિિાનુ ં
કે, યવુનિવસિર્ટી દ્વારા દર િષે ફાઈનલ ડીગ્રી સર્ટીફીકેર્ટ પોસ્ર્ટર્થી મોકલિામા ં આિે છે પરંત ુ તે મળિામા ં
વિદ્યાર્થીઓઓને ઘણી િખત સમય લાગે છે. ફાઈનલ ડીગ્રી સર્ટીફીકેર્ટના અર્ાિે ઘણા ઉમેદિારો નોકરી મારે્ટ 
અરજી કરી િકતા નર્થી. આ મારે્ટ યવુનિવસિર્ટી દ્વારા વિદ્યાર્થીઓના હિતમા ં તા.૦૩/૦૨/૨૦૨૨ ર્થી 
તા.૧૫/૦૨/૨૦૨૨ દરવમયાન સિારના ૧૧:૦૦ કલાક ર્થી સાજંના ૦૫:૩૦ કલાક સધુી (જાિરે રજા તર્થા બીજા-
િોર્થા િવનિાર વસિાય) ફાઈનલ ડીગ્રી સર્ટીફીકેર્ટ મારે્ટ ઓનલાઈન અરજી કરનાર વિદ્યાર્થીઓને રૂબરૂમા ંફાઈનલ 
ડીગ્રી સર્ટીફીકેર્ટ પરુા પાડિાનુ ંઆયોજન કરેલ છે. આ મારે્ટ સબંવંધત ઉમેદિારે જાતે આિિાનુ ંરિિેે તેમજ સારે્થ 
પોતાનુ ંમાન્ય આઈ.ડી. કાડભ (ચુરં્ટણી કાડભ, આધાર કાડભ વિગેરે) ઓરીજીનલ અને ઝેરોક્ષ સાર્થે રાખિાની રિિેે. 
તા.૧૫/૦૨/૨૦૨૨ પછી કોઈપણ વિદ્યાર્થીને રૂબરૂમા ંફાઈનલ ડીગ્રી સર્ટીફીકેર્ટ આપિામા ંઆિિે નિી તર્થા 
વનયત સમય-મયાભદામા ંરૂબરૂમા ંઆિી ન િકનાર વિદ્યાર્થીઓનુ ંફાઈનલ ડીગ્રી સર્ટીફીકેર્ટ પોસ્ર્ટર્થી મોકલિામા ં
આિિે. જેની સિે સબંવંધતોએ નોંધ લેિા વિનતંી.  

 

 

પરીક્ષા વનયામક 

શ્રી ગોવિિંદ ગરુુ યવુનિવસિર્ટી, 
ગોધરા. 

 

ચબડાણ : સદંર્ભ દવિિત પત્ર 

 

પ્રવત, 

- શ્રી ગોવિિંદ ગરુૂ યવુનિવસિર્ટીનુ ંફાઈનલ ડીગ્રી સર્ટીફીકેર્ટ મેળિિા મારે્ટ ઓનલાઈન અરજી કરનાર તમામ તરફ 
જાણ તર્થા જરૂરી કાયભિાિી સારંુ. 
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